III Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów

„Nauka nie jedno ma imię…”
Bydgoszcz, 13-14 czerwca 2015

REGULAMIN SYMPOZJUM
§1. Postanowienia ogólne
1. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Sympozjum odbędzie się dniach 13-14 czerwca 2015 roku w obiektach dydaktycznych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
al. prof. S. Kaliskiego 7.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wystąpień z przyczyn obiektywnych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Sympozjum w przypadku zbyt małej ilości
zgłoszeń, o czym uczestnicy powiadomieni zostaną nie później niż 10 dni przed planowanym
terminem Sympozjum.
5. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.
6. W zależności od liczby napływających zgłoszeń prezentacje ustne i postery prezentowane będą
w odpowiednich blokach tematycznych:

§2. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest przesłanie zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2015 r.,
uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 25 maja 2015 r. i nadesłanie streszczenia w języku polskim
do dnia 1 maja 2015 r.
2. Organizator wystawi rachunek za uczestnictwo w Sympozjum na życzenie uczestnika.
3. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym uczestnictwie w Sympozjum.
4. Opłaty nie uiszczają członkowie Komitetu Organizacyjnego.
5. Opłata konferencyjna pokrywa koszty:
a) uczestnictwa w obradach,
b) materiałów konferencyjnych,
c) obiadu,
d) napojów i przekąsek w trakcie przerw,
e) udziału w Balu Doktoranta.
6. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Sympozjum, jeżeli nie uiścił on opłaty
we wskazanym terminie.
7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Sympozjum w formie pisemnej. W przypadku
rezygnacji po terminie 31 maja 2015 r. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

§3. Prelekcje i postery
Dopuszcza się referaty i postery badawcze lub przeglądowe.
Czas wystąpienia ustnego nie może być dłuższy 10 minut.
Poster w formacie A1: 594 mm (szerokość) x 841mm (wysokość).
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia tematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń
i tematów referatów.
5. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany formy wystąpienia.
1.
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§4. Publikacja
1. Streszczenia referatów i posterów opublikowane zostaną w formie materiałów konferencyjnych.

§5. Postanowienia końcowe
1. Dane przekazane przez uczestników Sympozjum traktowane są jako dane poufne i nie będą
udostępniane przez Organizatora osobom trzecim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione uczestnikom podczas
Sympozjum.

